
INISIASI 4 
LISTENING (MENYIMAK) 

 
Students, this time on our online tutorial we start to learn about listening skills. It is 

something new for you? It’s ok, if this is something new for you. So I hope you are more exciting 
in learning about Listening. Ok, let’s start now … 

Para mahasiswa sekalian, pada tutorial online yang keempat kita akan belajar tentang 
keterampilan mendengar atau menyimak. Apakah ini merupakan sesuatu hal yang baru bagi 
anda? Tidak apa-apa,jika hal ini merupakan hal yang baru bagi anda. Jadi saya harap anda akan 
semakin bergairah dan tertarik untuk belajar tentang keterampilan mendengar atau menyimak. 
Baik mari kita mulai sekarang… 

Pada online keempat inimateri yang akan didiskusikan adalah materi yang ada pada Unit 4 yaitu 
metode menyimak (Listening). Seperti yang anda ketahui bahwa dalam unit 4 terdiri atas 2 
subunit yaitu: 

1. Sub Unit 1: Wacana Tourist in Indonesia, dengan topik Indonesia, adapun kegiatan yang 
akan dilakukan; a) membaca wacana b)menyimak wacana c) menulis jawaban dari 
pertanyaan 

2. Sub Unit 2: Wacana My Family, dengan kegiatan a) menyimak wacana b) menulis ulang 
paragraph c) menulis jawaban pertanyaan 

Untuk kegiatan tutorial keempat ini akan dibatasi hanya pada penggunaan metode menyimak 
pada material wacana Tourist in Indonesia. Tentu material yang disajikan melalui media 
audio/audiovisual. Kemampuan yang diharapkan anda peroleh secara menyeluruh adalah 
sebagai berikut: 

1. Mampu meningkatkan dan menguasai kosa kata (vocabulary) bahasa Inggeris melalui 
wacana Tourist in Indonesia. 

2. Mampu menyimak bacaan dan dialog 
3. Mampu menyimak bacaan melalui taperecorder (media Audio) 
4. Mampu membuat kalimat dan menulis ulang paragraph 
5. Mampu mengerjakan tugas-tugas latihan dengan ketepatan 80% 
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Setelah mengikuti materi ini diharapkan anda mampu menyimak isi wacana dalam bahasa 
Inggeris. Agar tutorial ini berjalan dengan baik jangan lupa anda menyertakan bahan ajar bahasa 
Inggeris anda, sehingga kegiatan ini lebih berjalan dengan baik.OK… 
 
Menyimak (Listening) 
 Untuk kegiatan unit 4 ini anda akan melibatkan semua keterampilan (Integrated Skills) 
yang ada dalam bahasa Inggeris yaitu: 

- Keterampilan menyimak (listening skill) 
- Keterampilan membaca (reading skill) 
- Keterampilan berbicara (speaking skill) 
- Keterampilan menulis (writing skill) 
Menyimak (listening) adalah suatu kegiatan yang akan melibatkan kemampuan anda dalam 

mendengar bahasa dalam bentuk lisan (oral form). Tentu saja dalam melakukan kegiatan ini para 
mahasiswa diharapkan dapat berkonsentrasi dengan baik ketika menyimak materi yang akan 
anda dengar melalui media Audio/Audiovisual.  
Saudara mahasiswa, silahkan anda baca bahan ajar cetak bahasa Inggeris anda dengan seksama, 
kemudian kerjakanlah tugas yang ada pada Unit 4 sub unit 1 dan 2. 

 
Selanjutnya, untuk mengetahui benar atau tidaknya jawaban anda, silahkan mengirim 

kembali jawaban tersebut melalui fasilitas yang ada atau jika anda menemui kendala dengan 
materi Unit 4 dan inisiasi keempat ini. Kirimkan pertanyaan melalui alamat e-mail tutor online 
saudara.  

Sebagai informasi bahwa materi ini sangat penting anda kuasai karena merupakan 
keterampilan yang sangat berguna bagi anda dalam mempelajari bahasa Inggeris, membiasakan 
diri anda untuk mendengar atau menyimak bahasa Inggeris. 
 

Selamat belajar! Listen carefully! Good luck and see you in another activity! 
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